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 القاعده یینیروی هوا

 ، برگردان از متن انگلیسی: فرھاد٢٠١٣نوامبر  ٩جیمز پتراس، برگرفتھ از سایت گلوبال ریسرچ،  از خامھ

  مدخل 
  

اسراییل پیوستھ مرتکب اعمال جنگی با کشور ھای گردیده کھ با 

سیاست ھای صھیونیستی استعماری و غصب گرانھ وی در الحاق 

سرزمین ھای فلسطین در شرق بیت المقدس و کرانھ غربی 

مخالفت ورزیده اند. رھبران اسراییل توسط نماینده گان 

اجرایی  صھیونیست خویش در کانگرس ایاالت متحده و در قوای

آن کشور، برای حمالت خویش اسلحھ و حمایت دیپلماتیک بدست 

 .آورده اند

 

و  آن کشورسلسلھ کنونی بمباران ھوایی و حمالت موشکی بر ضد سوریھ بھ منظور تقویت مخالفان مسلح 

اسراییل در نظر دارد تا دور  .شده است برنامھ ریزیبرای از بین بردن دولت دمشق  ،گرا ان اسالمجوی جنگ

دولت صھیونیستی یک راه حل مسالمت آمیز درگیری منطقوی کنونی را  .آینده مذاکرات صلح را برھم زند

در این  .و عدم ثبات سیاسی است منطقوی سیاست خارجی وی وابستھ بھ جنگ ھای دوامدار. نمیخواھد

عمده یھودیان آمریکا و سایر سازمانھای ھای ن رییس سازما ۵٢راستا، تل ابیب از حمایت بی قید و شرط 

  .صھیونیستی ایاالت متحده برخوردار است

  درگیری مسلحانھ و مداخلھ در سوریھ
  

. در گردیدهجنگ و فاجعھ بشری مبدل  ، سوریھ بطور فزاینده بھ میدانبھ این سو مدت تقریبا سھ سال از

 براه انداختھ بودند.را آغاز، سازمانھای داخلی سیاسی و اجتماعی سوریھ تظاھرات بر علیھ دولت بعثیست 

ھای لیبرال، مسلمانان، دموکرات ھا و  )سیکوالرغیر مذھبی ھای (شامل  در ابتداتظاھر کننده گان 

، اما از لحاظ فرھنگی متنوع ارار گآنھا عمدتا در تظاھرات صلح آمیز بر ضد رژیم اقتد .سوسیالیست ھا بودند

 دولت بھ شدت این تظاھرات را سرکوب نموده و بسیاری از تظاھر بشار اسد شرکت میجستند. غیر مذھبی،و 



 .کننده گان را بازداشت نمود

 

یک جامعھ مدنی کھ در  جوی مخالفین را بھ دو دستھ تقسیم مینماید : تظاھر کننده گان صلح خشن،این پاسخ 

از لحاظ تعداد خیلی کاھش یافتھ اند، در حالیکھ قسمت بیشتر آنھا یا در حالت اختفا اکنون  وباقی ماندند، کشور 

حمایت  آنھا ده اند.دارفتھ اند و یا بھ کشورھای ھمجوار فرار کرده و ھستھ اولی مخالفین مسلح را تشکیل 

یج، بھ خصوص عربستان سعودی را د خلساترکیھ و ھمچنان کشور ھای ف ،ناتو نظامی و مالی کشورھای

 ی، کھ در آن نیروھای نظامی خاص ایاالت متحده و اروپا نقش رھبری کنندهزرم جنگ فرا .بدست آورده اند

ھ اسلحھ، یکتر .در سازماندھی، آموزش و اداره یک مجموعھ موقت گروه ھای مسلح سوریھ بھ عھده دارند را

تمویل مالی از جانب کشورھای ثروتمند شاھی  .را فراھم کرد ستیکییاردوگاه ھای آموزشی و حمایت لوژ

 .عربستان سعودی و امارات خلیج کھ صد ھا میلیون دالر را تحویل داده اند، فراھم گردید

 

اسالمیست ھای افراطی، مزدوران القاعده و وھابی ھای تروریست را استخدام نمودند تا با ھدف  ،سعودی ھا

 .، شیعھ مذھبان، علوی ھا، مسیحیان و کردھا، در مقابل رژیم دمشق بجنگندمذھبیغیر گیری سوریھ یی ھای 

تغییرات افراطی گردیده  بحران از لحاظ خصوصیت و از لحاظ شدت دستخوشاین تنھا در چند سال محدود، 

بھ یک تھاجم مسلحانھ حمایت شده از خارج  ،و از یک جنگ محدود بھ مرزھای کشور و درگیری ھای داخلی

و فرقھ یی باطل و بی مفھوم مبدل گردید. صد ھا ھزار شھروند سوریھ از خانھ ھای خویش فرار نمودند، در 

بھ تصفیھ  و شھر ھا، محالت و دھکده ھای آنھا تھاجم نموده بھ ،گرای عمدتا خارجی اسالم نھزارا حالی کھ

 .تندکاری ھای تباری بر ضد غیر سنی مذھبان و افراد غیر عرب سوریھ پرداخ

 

خویش  مھم دولت دمشق از نیروھای زمینی و ھوایی خویش استفاده نمود تا راه ھای مواصالتی و شھرھای

 وابستھ بھزمانیکھ افراط گرایان  .را دوباره بدست آرد و از تھاجم افزایش یابنده خارجی جلوگیری نماید

دند، بر برخی از جبھھ ھای مھم دست کھ از جانب پادشاھی سعودی و امارات خلیج حمایت مالی میش ،القاعده

مخالفین مسلح  «جای این افراط گرایان خشونت طلب  .شد تر بحرانی ٢٠١٢این وضع در اواخر سال  ،یافتند

این نماینده گان سعودی بھ منظور  .»ندگرفت داخلی حمایت شده از جانب غرب را کھ گویا میانھ رو بودند،

نیمھ خود مختار شبھ نظامیان  ناحیھعراق و منطقوی ساختن جنگ، بھ  تضمین راه ھای اکماالتی مرزی با

تقویت فوق العاده تروریزم و ماین گذاری بر برای  بوداین ندای  .کردی در شمال شرق سوریھ حملھ نمودند

 .ضد دولت شیعھ بغداد و اکثریت جمعیت شیعھ مذھب

 

طور کامل حامیان القاعده خویش از میان با عقب نشینی مخالفان مورد حمایت غرب، نوکران القاعده ب

نمایند کھ حمالت  درخواستمیلیاردر ھای مستبد نفتی سعودی را فرا خواندند تا از ناتو و ایاالت متحده 

بدون حمایت ھوایی ناتو و ایاالت متحده، جھادی ھا ھرگز  .موشکی بر ضد دولت سوریھ را راه اندازی کنند

 .موفق بھ گرفتن دمشق نخواھند شد



 

از با باز گذاشتن منطقھ مرزی خویش برای استفاده  ،گرای ترکیھ نقش دوگانھ را در ھمین احوال، دولت اسالم

اما اردوگاه ھای تروریستی، راه اکماالتی و مسیر حمالت فرامرزی بجانب ھمسایھ خویش، در پیش گرفت. 

زمانیکھ روشن شد کھ تروریست ھای القاعده مورد حمایت  .از دید مردم ترکیھ، این عمل نادرستی بود

عربستان سعودی بر مشتریان اسالمی میانھ رو انقره در سوریھ دست باالیی پیدا کردند، ترکھا از آنکھ 

مرزھای شان توسط ھزاران مزدور اسالم گرای تا دندان مسلح و تمرین دیده در جنگھا، بھ یک مرکز منطقھ 

اخیر انقره را بھ تھران بھ امید  گشتاندن این ممکن است رو میگردد، ابراز نگرانی نمودند.مبدل  القاعده وی

 .پادشاھی ھای خلیج توضیح نماید باتضعیف روابط مشتریان جھادی اش 

 

یک جنگ جدید،  گرفتاری درو مخالفت داخلی ایاالت متحده با  اند بھ شدت تقسیم شدهکھ  ،با مخالفان سوریھ

نیروی ھوایی  «عربستان سعودی برای اجرای نقش  در برابرناتو از تعھد خویش  –ت متحده ایاال رژیم

در  پیشنھاد پوتین ،باراک اوباما ،با چنین یک متنی، رییس جمھور ایاالت متحده منصرف شدند. »القاعده 

ح میان گروه مورد خلع سالح شیمیایی و از بین بردن ذخایر آن در سوریھ و راه اندازی یک کنفرانس صل

مام تنباشند، را بطور مشترک، با اشتیاق  وابستھکھ با القاعده و دولت سوریھ  ،ھای سیاسی مخالف سوریھ

  .پذیرفت

  ؟: کی دخیل است و کی خارج از این دایره استسالح شیمیایی، خلع سالح و صلح
  

 ناگزیررییس جمھور اوباما  .میباشدیک پیشرفت قابل توجھ برای ایاالت متحده و سوریھ  اوباما –توافق پوتین

مجادلھ کند و با قبول راه حل  ،بخاطر یک جنگ جدید با سوریھ ،مخالفتھای داخلی و کانگرس با د تاشن

با  ،با راه اندازی این ابتکار ،والدیمیر پوتین رییس جمھور روسیھ .خویش افزود »اعتبار  «دیپلماتیک بھ 

 جوانب بھ کنفرانس صلح ژنیو در اواخر ماه نوامبر، نقش یک دولتتضمین موافقت سوریھ و کشاندن تمام 

ند تا موقتا از تعھدات این توانایی را در خود یافتمدار جھانی را بازی کرد. اتحادیھ اروپا و قدرت ھای ناتو 

خود را برھانند و خشم خود را در مقابل  ،و حامیان سعودی شان »سوریھ«نظامی خویش در برابر مخالفین 

ند. عالوه بر آن، این بھ ھد نشان ،شھروندان و رھبران شان توسط ایاالت متحده )انترنتی(جاسوسی سایبری 

ترکیھ کھ با موج پناه  .دولت اوباما فرصت برای گشودن در مذاکرات ھستھ یی با ایران را میسر ساخت

برابر نقش نظامی اش در  با افزایش فشار ھای ملی در از جانب دیگرسوریھ روبرو بود،  درماندهجویان 

سوریھ مواجھ شد. ابتکار روسیھ بھ ترکھا اجازه داد تا از سر گیری روابط خویش را با متحد  »جنگ داخلی«

 .سوریھ، یعنی ایران، بررسی کنند

 

بجانب صلح و خلع سالح، جاه طلبی ھای رژیم استبداد گر سعودی را تضعیف نموده و موقف  این انکشافات

از بین  ،اطراف خلیج راامارات  -ستراتیژی دولتھای سعودی .سلطھ جویانھ خونتای اسراییل را تھدید کرد



توسط  باید کھ ،بر ضد دمشق سوریھ بدست مزدوران القاعده در یک جنگ زمینی غیر مذھبیبردن دولت 

سعودی ھا تکرار تھاجم بر لیبی را کھ  .ایاالت متحده وسیعا حمایت میشد، تشکیل میداد –نیروی ھوایی ناتو 

 گردید، پیشبینی نموده بودند. پیروزی خونین جھادی بر دمشق، دمیدن بھ غیر مذھبیباعث سرنگونی قذافی 

 .بود ، یعنی ھدف نھایی سعودی و اسراییلجنگ ایران آتش

 

روسیھ و عقب نشینی اوباما از تھدید بمباران دمشق، مزدوران القاعده سعودی را در  – ی ایاالت متحدهنزدیک

حملھ موشکی، نا امید ساخت. عربستان سعودی، با یک ھیستری ذریعھ حمایت  برایانتظار شان از غرب 

وران ناجبرای  »القاعده نیروی ھوایی  «ناتو در ایفای نقش  اباء ورزیدنخاص از بابت  )حملھ دیوانھ وار(

در شورای امنیت سازمان ملل متحد  »کافران  «در کرسی مربوط خویش در کنار  نخواستمزدور آنھا، 

 .بنشیند

 

گرا در سوریھ  اسالم ھای موشک ھای خویش بھ تقویت تروریستکھ اسراییل بھ سرعت با بمب ھا و آن حال

 .پرداخت

 

خواستار دخالت  سختانھسرو  جاه زداسراییل خویشتن را در حکم یک قربانی  ،پوتین –در این توافق اوباما 

ستراتیژی اسراییل دامن زدن درگیری مسلحانھ، از بین بردن  غرب در جنگ سوریھ بود.بیشتر و آشکار 

زیر نظارت مشترک  ،سوریھ –اردن –سوریھ و ایجاد یک تشکیل جدید مصردولت، جامعھ و اقتصاد 

 .بود آن )و تامین مالی(ایاالت متحده  –اسراییل  –عربستان سعودی 

 

اسراییل از رییس جمھور اوباما انتظار داشت تا حملھ گسترده ھوایی ناتو را بر تاسیسات نظامی، ذخیره گاه 

اجرا نماید. این باعث تغییر تناسب نظامی بھ نفع مخالفین سوریھ زیربنا ھای حیاتی غیر نظامی  ھای اسلحھ و

در واقع تمام ساختار  د.یھای مزدور خارجی گردیده و فروپاشی دمشق را سرعت میبخش دیاسوریھ و جھ

نیویارک تایمز، (صھیونیستی ایاالت متحده، بھ شمول مطبوعات سھ گانھ طرفدار اسراییل  -یھودی رتقد

بھ جانبداری از بمباران سوریھ توسط آمریکا فریاد میکشیدند، با آنکھ  )واشنگتن پست و اخبار وال ستریت

 .اکثریت شھروندان آمریکا بطور فزاینده صدای خویش را بر خالف دخالت ایاالت متحده بلند کردند

 

ھ و از بین بردن در مورد صلح سوری و پیشنھاد والدیمیر پوتین شنیدنظر مردم را  باالخرهزمانیکھ اوباما 

، با اتھام )ساختار صھیونیستی قدرت( ZPCو  ی آن را لبیک گفت، مطبوعات سھ گانھییمیاشخانھ اسلحھ زراد

در قربانی کردن حیات  )سرکشی از اوامر نتنیاھویعنی (وی  بستن بر رییس جمھور اوباما مبنی بر تزلزل

ھا در مناطق اشغال شده ارتفاعات  حیات سوریھ ییھای در باره قربانی  و اما( ،توسط دولت مردم سوریھ

 ،)کھ بنام تروریست ھای القاعده شناختھ شده اند( »مخالفین«و خیانت بھ  )؟ میشود چی توسط اسراییل جوالن

 .حملھ دیوانھ واری را براه انداختند



 

 مذھبیغیر دشمنان سوگند خورده ملی گرایی  ،منطقی اند : ھر دو »متحدین  «اسراییل و عربستان سعودی  

اند، ھر دو دارای گروه ھای تروریستی حمایت شده از آنطرف ابحار ھستند کھ بر  یو ضد استعمار یعرب

کھ  ،سقوط ایران اند و ھر دو کامال وابستھ بھ سالح غرب اند قرار دارند، ھر دو در پی شانضد حریفان 

برنامھ آنھا  ،در حال حاضر .ستبر جنگ ھای امپریالیستی برای دسترسی بھ اھداف منطقوی خویش امتکی 

بھ  اب بمب ھا و موشک ھا بر ضد دمشق،خاور میانھ، با بی میلی اوباما در پرت »ترسیم جدید نقشھ  «برای 

  .کندی مواجھ شده است

  نیروی ھوایی اسراییل در خدمت القاعده 
  

است، بھ شمول جنایات در سالھای اخیر اسراییل بھ کرات بھ عملیات جنگ افروزی در خاور میانھ دست زده 

این غیر منتظره نیست کھ دولت استعمارگر اسراییل، کھ میخواھد  بشری در غزه، نوار غربی و لبنان. ضد

شش مرتبھ  در سال جاری قدرت مسلط منطقھ باشد، پایگاه ھای نظامی و ذخیره گاه ھای اسلحھ سوریھ را

لقاعده مورد حمایت بر ضد ھزاران مزدور ا ،یش، در حالیکھ دمشق برای بود و نبود خوبمباران نموده است

 .سعودی میجنگد

 

خطرناک، شوم و بدبینانھ در  نیاتسوریھ، از  دی و بی بھانھ اسراییل علیھ دولت در محاصرهحمالت عم

 .بخشی از تل ابیب ناشی میشود

 

غیر  ،بعثیست ھا القاعده در منطقھ است کھ بتواند در مقابل –نخست، اسراییل خواستار حضور قوی وھابیت 

حمالت بر ضد اردوی سوریھ نشان  ر لبنان و ایران ایستاده گی کند.ن شیعھ شان داو ھمچنان متحد مذھبی ھا

. این اساسا است ھا دھنده آرزوی آنھا بر ادامھ تخریب و غارت شھرھا و محالت سوریھ بدست تروریست

 .میان یھودیان صھیونیست افراطی و اسالمی ھای افراطی سنی است کتیکیایک اتحاد ت

 

واکنش مسلحانھ از جانب  ،دوم، اسراییل محاسبھ کرده است کھ حمالت موشکی وی بر ضد پایگاه ھای سوریھ

شاھین «دمشق را بر می انگیزد کھ تل ابیب میتواند از آن بھ مثابھ دستاویزی برای اعالن جنگ استفاده کند و 

 در اطرافایاالت متحده را متحد نموده و آنھا را در صھیونیست ھا در اسراییل و از ھمھ مھمتر  »کبوترو 

بھ بیان دیگر، اسراییل در نظر دارد تا کانگرس  نماید. بسیج »دولت یھودی«دیگر   »تھدید موجودیت«

 .بمباران دمشق، بر انگیزد کامپاینبرای یک  »نامتحد«ایاالت متحده و قصر سپید را در سازماندھی 

 

برای حملھ برنامھ  »ولیتمرین ا«سوم، تل ابیب حمالت موشکی و بمباران بر ضد سوریھ را بھ عنوان یک 

در چارچوب آخرین پیشنھاد ھای صلح روحانی رییس جمھور ایران بھ  ایران می نگرد. باالیریزی شده اش 



اشنگتن و تھران را میتواند ھر نوع توافق مسالمت آمیز میان و دمشقحده، بمباران سوریھ و تحریک ایاالت مت

رادار ھا و  سوریھ بھ عنوان یک البراتوار آزمایشخاک اسراییلی از  )خلبان(ھای  پیلوت بھ عقب براند.

برای آماده گی  ،و مواد سوخت یابی ، نمونھ ھای پرواز، دقت بمبارد، تکنولوژی رهدستگاه ھای مخابراتی

 ،عی ویھدف حملھ بر دولت سوریھ و تخریب سالح ھای دفارانھ بر ایران، استفاده میکنند. ملھ پیشگیحیک 

نوع امکان مقاومت  یعنی حزب هللا، اختصاص داده شده، در حقیقت از بین بردن ھر کھ بھ متحد شیعھ لبنانی

 .در برابر تھاجم اسراییل در صورت یک درگیری منطقوی است

 

قادر نیست تا دولت یھودی دیگر . اکنون شکست خورده است ،نظامی اسراییل نوعاسی بھ ھر شکل، دیپلم

سیاست ھای بی رحمانھ و استعماری خود در کرانھ غربی را دگرگون سازد، اتحاد کاری خود با القاعده در 

با سوریھ و ایران را دوباره فرمول بندی و  بینانھسی واقعفصل سیا یترانھ را بازبینی کند و یا حل وشرق مد

بر اولین،  ییل، آنھا را محکوم بھ تکیھ، شکست ویژه و میانھ گرایی سیاستمداران اسرادر عوضتدوین کند. 

 .آخرین و یگانھ گزینھ، یعنی خشونت بیشتر و پرخاشگری بیشتر نماید

 

جدید یھودیان در  رھایشی آپارتمان ١۵٠٠مان اوباما با اعالم ساخت ضدیت نتانیاھو نومیدی خود را از بابت

اسراییل اداره اوباما را بھ در عین زمان، وزارت امور خارجھ  المقدس فلسطین اشغالی نشان داد. شرق بیت

حملھ موشکی و بمباران ھوایی بزرگترین بندر سوریھ بنام الذقیھ توسط اسراییل، متھم نمود، بھ  مسئلھ افشا

یا  »خیانت«، در حکم ھم زدن مذاکرات صلح توسط اسراییلبر در موردواشنگتن  گری این مفھوم کھ افشا

 .دتلقی میگرددر مقابل دولت یھودی  »جرم«

 

 ZPC زمانی کھ ز دولت یھودی تنظیم گردیده است. بھ منظور حمایت ا ،در کلیت خویش ،در واشنگتن

قدری کھ این عمل غیر عادالنھ و بی  اسراییل مرتکب یک عمل جنگی با ھمسایگان خویش میشود، ھر

، »محافظھ کاران« و »پسیفیست ھا« ترین صھیونیست ھا، غیر مذھبیتا  مذھبی ترین رحمانھ ھم باشد، از

فریاد میزنند، ولو اگر اینھا  »بمب ھای یھودی  « ھمھ با یک صدا در ستایش بر حق بودن و اخالقی بودن

در حالی کھ رسانھ ھای سھ گانھ طرفدار  وز و ایران فردا ریختھ شوند.رباالی مردم محاصره شده سوریھ ام

ھواپیماھای بی سرنشین پنتاگون  حمالتبخاطر  پاکستان از بابت درد و رنج مردم ،اسراییل در ایاالت متحده

ورزند، اما زمانی کھ موشک ھای اسراییلی در سوریھ دریغ نمی ، از بلند کردن فریاد نارضایتیو سی آی ای

در دفاع از ملت  آنھا این راھولوکاست ...  وارثان د ... عملیات جنگی پیشگیرانھ از جانبمیریز مانند باران

 در آن پروفسور پرگو !!!است فرمودهنتانیاھو چنین  بی ند ... تنھا بھ دلیل آنکھمیپندار ضروری ،صلح پسند

اسراییل باید زیر  ،چنین استدالل می کند کھ »تاک شاوز« رشتھ حقوق دانشگاه ھاروارد، در برنامھ تلویزیونی

کند، در غیر آن روزی کدام ضد یھودی میتواند دانھ ریگی را پیدا نموده  زمینی ھای اردوی سوریھ را منھدم

 »بود و نبودمسئلھ تھدید «این واقعا یک  معنوی اسراییل پرتاب نماید. »صلح پاسدار«و باالی کدام عضو 

 .است



 

ھا و متحدان اسراییلی آنھا قصد  سعودی بیان نکرد کھ نمیتوانروغگو و با لفاظی کاذب، د یکبجز در مقام 

آنھا منظور  ر سوریھ تمویل مالی و مسلح شوند.بر ضد رژیم اسد د د تا بھ صفت نیروی ھوایی القاعدهدارن

آنھا را از  یھروس ایاالت متحده و زنند، مگر اینکھصلح با سوریھ و ایران را برھم  ددارند تا ھرگونھ رون

  .تحریک یک درگیری منطقوی، کھ میتواند رفاه صدھا میلیون انسان را بھ خطر مواجھ سازد، باز دارند

  نتیجھ
  

ات در توازن و در حال تحول از اتحاد ھا بوده است کھ با تغییر خاور میانھ ھمیشھ یک آمیزه یی پیچیده

در دھھ گذشتھ، ایاالت متحده، اسراییل، عربستان سعودی و حاکمان  .استرقم خورده  نیروھای امپریالیستی

غیر عراق بھ مثابھ یک ملت مستقل مدرن و  ان بر این النھ حکومت رانده اند.شان در اردن، مصر و لبن

زیر چکمھ ھای نظامی ایاالت متحده درھم شکستھ شد، طالبان در عقب  ،جامعھ با فرھنگ متنوع مذھبی،

مسلح،  خارجی، تعلیم دیده وتروریست ده شد ... سوریھ توسط مزدوران ا کشاند ... ایران بھ انزونشینی ان

 .مورد تھاجم قرار گرفت

 

و شرایط تغییر یافت. ایاالت متحده ناگزیر بھ عقب نشینی از یک جنگ فرقھ یی وحشتناک  سپری شدزمان 

ترکیھ  و عرض اندام کرد. ود را افزایش دادی کھ ایران در منطقھ نفوذ سیاسی خدر عراق گردید، در حال

ردند و آماده در افغانستان طالبان دوباره جان گرفتند، انکشاف ک ھای سود آور منطقھ را بدست آورد.بازار 

 کند، دوباره قدرت را بدست گیرند.قطع  ت متحده حمایت خود را از نوکران کابلکھ ایاال میشوند تا، بھ مجرد

تعیین گردد، اما خونتای  زمانیکھ یک دیکتاتور جدید تا قصر سپید موقتا دیکتاتور مصر را از دست داد، فقط

پادشاه اردن ھنوز ھم ممکن  ی با یک آینده تاریکی مواجھ است.ناآرامی ھای گسترده مردم قاھره بھ سبب

عقب مانده یی است  یقلمرو حکمروای اما این کشور یک د،گی کن/ موساد زنده  است از دستمزد سازمان سیا

 .کھ ناگزیر بھ تکیھ بر تاکتیک ھای دولت پلیسی میباشد

 

اکثریت ھای مخالف خود را در کشورھای خویش سرکوب میکنند، در حالیکھ از  ،سلطنت ھای فاسد خلیج

 نند.جھادی خارجی استفاده میک یاھ برای حمایت از تروریست ،ثروت نفتی باورنکردنی کشورھای خویش

، بمب ھا و پایگاه ھای نظامی آمریکا را پطرولاز درک مشروعیت و حمایت آنھا شکننده است : میلیارد ھای 

 .دخواننمیتوان دولت 

 

پادشاه سعودی سازمان ملل متحد را رد کرد، و ایاالت متحده را بھ  روابط تاکتیکی در حال از بین رفتن اند.

عربستان سعودی درک کرده  حض. مطمئناگزافھ گویی م -دود شمرد. سبب ایجاد روابط نزدیکش با ایران مر

و از سر گذشتھ یی  ھ خطرناکئتوط ،ی ھوایی اسراییل علیھ یک ملت عرباست کھ با جانبداری از نیرو



 .نتیجھ معکوس داشتھ باشد برای خودش است کھ میتواند

 

روزنھ ھای باز دموکراتیک و برای ھمزیستی  یعنی دولت ھای سوریھ و ایران بھ آجندای صلح آمیز خود،

ا را در روسیھ آنھ کھ حزب هللا در لبنان با موفقیت تضمین نمود، ادامھ خواھند داد. مانند آنچی را ،اجتماعی

اگر آنھا موفق شوند، حتا ایاالت متحده و اروپا میتوانند منفعت ھای عظیم  این عرصھ حمایت مینماید.

شاھد اقتصاد جھانی بدست آورند.  ،میانھ و خلج فارس غیر نظامی و بدون تحریماقتصادی را از یک خاور 

سرمایھ ھای اجاره یی بھ  د، در حالی کھ جریان سیل آسایبوقیمت ھای نازل انرژی و امنیت بیشتر خواھد 

 راه د گشت. ما در چاربیشتر بھ کشورھای خود شان بر خواھ سودشھر لندن و وال ستریت با  محتکران در

  .میان چرخش بھ سمت صلح و یا بازگشت بھ جنگ منطقھ یی، بحران و ھرج و مرج قرار داریم
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